
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

ХХХV сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

«22» березня  2018 року                                               №634 - VIІ       
 «Про затвердження  порядку 

денного ХХХV сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ скликання»            

       

           Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Комсомольська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

Затвердити для розгляду на ХХХV сесії Комсомольської селищної ради VIІ 

скликання такий порядок денний: 

1. Про стан злочинності та виконання заходів щодо профілактики 

правопорушень на території Комсомольської селищної ради.  

2. Про внесення змін до рішення ХХХІІ сесії Комсомольської селищної ради VІI 

скликання  від 21.12.2017 року №558-VІI «Про селищний бюджет на 2018 

рік». 

3. Про затвердження Переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади Комсомольської селищної ради. 

4. Про внесення змін та доповнень до Заходів на 2018 рік до Програми соціально 

– економічного розвитку Комсомольської  селищної ради на 2016-2019 роки. 

5. Про внесення змін та доповнень до Заходів на 2018 рік до Програми 

культурно – мистецьких заходів Комсомольської  селищної ради на 2016-2019 

роки.  

6. Про внесення змін та доповнень до додатку №2  рішення ХІХ сесії Комсомольської 

селищної ради VІI скликання  від 23 лютого 2017 року №380-VІI «Про 

затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 

Комсомольської селищної ради на 2017 – 2018 роки». 

7. Про затвердження  Звіту з незалежної оцінки нерухомого майна, а саме: нежитлових  

приміщень, загальною площею 31,40кв.м.,   розташованих за адресою: Харківська 

область, Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. Ярослава Мудрого, будинок  № 6, з 

метою подальшого  розрахунку  орендної плати. 

8. Про затвердження  Звіту з незалежної оцінки нерухомого майна, а саме: нежитлових  

приміщень, загальною площею 49,10кв.м.,   розташованих за адресою: Харківська 

область, Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. Ярослава Мудрого, будинок  № 6, з 

метою подальшого  розрахунку  орендної плати. 

9. Про затвердження  Звіту з незалежної оцінки нерухомого майна, а саме: нежитлових  

приміщень, загальною площею 123,40кв.м., розташованих за  адресою: Харківська 



область, Зміївський район,  смт. Слобожанське, вул. Ярослава Мудрого, будинок  №12, з 

метою подальшого  розрахунку  орендної плати. 

10. Про затвердження  Звіту з незалежної оцінки нерухомого майна, а саме: нежитлових  

приміщень, загальною площею 14,60кв.м., в тому числі частина приміщень 

загального користування площею 2,30кв.м.,  розташованих за адресою: Харківська 

область, Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. Ярослава Мудрого, будинок  № 6, з 

метою подальшого  розрахунку  орендної плати. 

11. Про затвердження  Звіту з незалежної оцінки нерухомого майна, а саме: нежитлових  

приміщень, загальною площею 19,65кв.м., в тому числі частина приміщень 

загального користування площею 6,25кв.м.,  розташованих за   адресою: Харківська 

область, Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. С. Закори, будинок  № 32, з метою 

подальшого  розрахунку  орендної плати. 

12. Про затвердження  Звіту з незалежної оцінки нерухомого майна, а саме: нежитлових  

приміщень, загальною площею 260,70кв.м., розташованих за  адресою: Харківська 

область, Зміївський район,  смт. Слобожанське, вул. С. Закори, будинок  №34, з метою 

подальшого  розрахунку  орендної плати. 

13. Про затвердження  Звіту з незалежної оцінки нерухомого майна, а саме: нежитлових  

приміщень, загальною площею 275,40кв.м., розташованих за  адресою: Харківська 

область, Зміївський район,  смт. Слобожанське, вул. С. Закори, будинок  №34, з метою 

подальшого  розрахунку  орендної плати. 

14. Про надання  в строкове платне користування нежитлові приміщення, загальною 

площею  31,40кв.м.,  які розташовані за адресою: Харківська область, Зміївський район, 

смт. Слобожанське,  вул. Ярослава Мудрого, будинок №6(шість). 

15. Про надання в строкове платне користування нежитлові приміщення, загальною 

площею  49,10кв.м.,  які розташовані за адресою: Харківська область, Зміївський район, 

смт. Слобожанське,  вул. Ярослава Мудрого, будинок №6(шість). 

16. Про надання в строкове платне користування  нежитлові приміщення, загальною 

площею  260,70кв.м., які розташовані за адресою: Харківська область, Зміївський район, 

смт. Слобожанське,  вул. С. Закори, будинок №34. 

17. Про надання в строкове платне користування  нежитлові приміщення, загальною 

площею  274,40кв.м., які розташовані за адресою: Харківська область, Зміївський район, 

смт. Слобожанське,  вул. С. Закори, будинок №34. 

18. Про надання в строкове платне користування  нежитлові приміщення підвалу, 

загальною площею  123,40кв.м.,  які розташовані за адресою: Харківська область, 

Зміївський район, смт. Слобожанське,  вул. Ярослава Мудрого, будинок 

№12(дванадцять),ФОП Євченко В.Б. 

19. Про розгляд заяви гр. Овдієнко В.П. 

20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування  індивідуального  

гаражу  з правом  подальшої приватизації гр. Польшковій Т.М. 

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва та обслуговування індивідуальних  гаражів гр. 

Лиманського О.І. 

22. Про затвердження технічної документації  із землеустрою  щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд гр. Діденко А.М. 



23. Про затвердження технічної  документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для  

комерційної діяльності (обслуговування АЗС)   та надання в оренду  гр. Отман 

Шаді О.Ю. 

24. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

в  тимчасове користування на умовах оренди для будівництва та 

обслуговування інших  будівель громадської забудови (для обслуговування 

нежитлової будівлі (склад для зберігання цибулі на 500 т.)) гр.  Тарнавському 

А.І. 

25. Про передачу комунального майна (гостьових автопарковок) на баланс КП 

Комунальник. 

26. Про передачу комунального майна (дерев та кущів (квартал №2)) на баланс 

КП Комунальник. 

27. Про передачу комунального майна (дерев та кущів (квартал №15)) на баланс 

КП Комунальник. 

28. Про передачу комунального майна (дерев (майданчик для відпочинку у 

лісопарковій зоні)) на баланс КП Комунальник. 

29. Про передачу комунального майна (автодороги) на баланс КП Комунальник. 

30. Про передачу комунального майна (еко- та автопарковок) на баланс КП 

Комунальник. 

31. Про передачу комунального майна (піщаного майданчику) на баланс КП 

Комунальник. 

32. Про передачу комунального майна (сітілайта) на баланс КП Комунальник. 

 

 
 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                 Д.М. Діхтяр 


